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IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL
Built on Innovation®

ROTORES I-20

Diverso e eficiente para atender a todas as necessidades

O I-20 está preparado para irrigar com eficiência e qualidade, seja em áreas pequenas, 
 terrenos arenosos ou em um misto de arbustos e grama. Com 34 opções de bocal, raio de 
4,9 a 14 m e seis opções de corpo, o I-20 é um rotor indispensável. As melhorias recentes 
incluem retorno automático do arco, arco não reversível e ajustável de 50° a 360° e um 
mecanismo de engrenagens indestrutíveis à prova de vandalismo. Corpos com pressão 
regulada opcional suportarão pressões de entrada de 3,4 a 6,9 bar (345 a 690 kPa) e as 
reduzirão para 3,1 bar (310 kPa), o que gerará uma economia de até 25% mais água. Funções 
adicionais, como o controle FloStop®, ajuste simples pela parte superior do arco e a e a 
válvula com dreno padrão fazem do I–20 o melhor rotor da categoria.

01 Versátil: 34 opções de bocal e 6 opções 
de corpo

02 Durável: Tampa de borracha robusta 
instalada na fábrica

03 Ajustável: Configuração de arco de 50º 
a 360º com ajuste simples pela parte 
superior

   

Suporte de bocais

Vasta seleção de bocais para 
atender até às necessidades 
das paisagens mais 
complexas.

Arco facilmente ajustável

O ajuste simples pela parte  
superior do arco permite o  
ajuste fino da área de 
cobertura.



Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. A paixão por inovação e engenharia está em tudo o que fazemos, mas  

esperamos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha você na família de clientes da Hunter por muitos anos.
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CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO I-20

 Características

• Modelos de êmbolo de plástico: Arbusto, 10 cm,  
15 cm, 30 cm

• Modelos de êmbolo inoxidáveis: 10 cm, 15 cm

• Definição do arco: 50º a 360º

• Tampa de borracha instalada na fábrica

• Ajuste do arco pela parte superior

• Mecanismo de arco Quick Check™

• Mecanismo de engrenagem lubrificado por água

• Período de garantia: 5 anos

• Opções de bocais: 34

• Suporte de bocais: Azul de 1,5 a 8,0, cinzento de 2,0 LA a 
4,5, preto de 0,5 a 3,0, verde de 6,0 a13,0, MPR-20,  
MPR-30, MPR-35

 Especificações de operação

• Raio: 4,9 a 14 m

• Taxa de vazão: 0,07 a 3,23 m3/h; 1,2 a 53,8 l/min

• Faixa de pressão recomendada 1,7 a 4,5 bar;  
170 a 450 kPa

• Intervalo de pressão operacional: 1,4 a 7 bar; 140  
a 700 kPa

• Taxa de precipitação: aproximadamente 10 mm/h

• Trajetória do bocal: Padrão = 25°, ângulo baixo = 13°

I-20-06 
Altura Total: 25 cm  
Altura de elevação: 15 cm 
Diâmetro exposto: 4,5 cm 
Tamanho de entrada: ¾” 

I-20-00 
Altura Total: 20 cm 

Diâmetro exposto: 4,5 cm 

Tamanho de entrada: ¾”  

I-20-04 
Altura Total: 19 cm  
Altura de elevação: 10 cm 

Diâmetro exposto: 4,5 cm 

Tamanho de entrada: ¾”

I-20-12 
Altura Total: 43 cm  
Altura de elevação: 30 cm 
Diâmetro exposto: 4,5 cm 
Tamanho de entrada: ¾”

Modelos:

Se necessário, é possível desligar o I-20 pelo emissor


